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Resumo: O processo atual de elevação veicular, é um processo trabalhoso e inseguro para
muitos usuários. Neste contexto, o objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um macaco
automobilístico controlado por um dispositivo móvel, tornando o processo de elevação veicular
mais prático e seguro. O projeto está dividido em duas grandes áreas, o desenvolvimento do
software para dispositivos móveis e o desenvolvimento do sistema embarcado. O software para
dispositivo móvel é compatível com as duas plataformas mais populares: Android e iOS. O
sistema embarcado é responsável pela comunicação bluetooth com base no módulo de
desenvolvimento Arduino. Os cálculos para prototipação consideram informações a respeito
dos cinco veículos mais vendidos em território nacional no ano de 2016. O conjunto de
requisitos torna o projeto desafiador, pois abrange diferentes áreas da computação, eletrônica
e mecânica, trazendo assim uma considerada gama de conhecimentos básicos nessas áreas,
também visando o desenvolvimento de um projeto com baixo custo financeiro.
Palavras-chave: Macaco automobilístico. Dispositivo móvel. Sistema embarcado. Segurança.
Automação veicular.
Abstract: The current process of vehicular elevation is a laborious and insecure process for
many users. In this context, the objective of this project is the developing a jack controlled by a
mobile device, making the lifting process more practical and safe. The project is divided into two
major areas, the development of software for mobile devices and the development of embedded
system. Mobile software is compatible with the two most popular platforms: Android and iOS.
The embedded system is responsible for the bluetooth communication based on the Arduino
development module. Prototyping calculations take into account information of the top five
vehicles sold nationwide in 2016. The set of requirements makes the project challenging
because it covers different areas of computing, electronics and mechanics, thus bringing a
considered range of basic knowledge into these áreas, also aiming the development of a project
with low financial costs.
Keywords: Jack. Mobile device. Embedded System. Security. Vehicular automation.
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1 INTRODUÇÃO
Desde a invenção do automóvel este sofreu várias mudanças seja
mecânica, estética e/ou na sua iteração com os consumidores, trazendo um
considerável número de modificações tecnológicas ao decorrer do tempo. As
inovações automobilísticas, principalmente devido aos avanços das técnicas de
sistemas embarcados, tornam os veículos automotivos tão sofisticados,
podendo ser classificados como “inteligentes”, sendo dotados de um número
considerável de sensores e sistemas embarcados, destacando os avanços no
segmento de segurança na detecção de pontos cegos (GALHARDI, 2016).
Durante a elevação do veículo, os condutores ficam sujeitos a vários acidentes,
seja por mal-uso ou falha do equipamento, como por exemplo, rodas mal
presas ou macaco mal colocado, tendo como prováveis consequências a
queda do veículo no momento de erguer a roda do veículo. Considerando isso,
este trabalho sugere a melhoria de utilidade deste procedimento de
manutenção básica, sugerindo o desenvolvimento de um macaco automotivo
controlado por dispositivo móvel.
O procedimento global que envolve a troca de pneu de um automóvel é
composto por outros subprocedimentos, no qual estão inclusos a sinalização
do local, a retirada da roda do eixo, a retirada do estepe do compartimento, o
levantamento do carro, a colocação do estepe no eixo e a colocação do pneu
danificado no compartimento do estepe.

Visando identificar quais destes

procedimentos representam maior desafio para a população em geral, foi
realizada uma pesquisa inicial executada através das redes sociais, no qual,
até o presente momento pois a pesquisa continua em aberto, foram
entrevistados 65 pessoas entre homens (48,4%) e mulheres (51,6%). Nesta
pesquisa,

os

entrevistados

eram

questionados

sobre

qual

dos

subprocedimentos listados são considerados mais difíceis, ou seja, trabalhoso,
no momento de executar a troca de pneu em um veículo. Conforme a Tabela 1,
o procedimento considerado mais difícil foi o item 4 – Levantar o carro com o
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macaco mecânico no qual vem no automóvel. O segundo item em nível de
dificuldade foi o procedimento 2 - Retirar a roda com o pneu do eixo do carro.
Deste modo, verifica-se a complexidade da tarefa de levantar o carro com o
macaco mecânico, reforçando a demanda por uma solução automatizada.
Tabela 1 – Ações que compõe o procedimento de troca de pneu veicular
Ação
Sinalizar o perímetro com triângulo, pisca alerta e outros
Retirar a roda com pneu danificado do eixo do veículo
Retirar o estepe do porta mala ou suporte onde este está acoplado
Erguer o veículo com o macaco mecânico
Colocar o estepe no lugar da roda danificada
Guardar a roda danificada no compartimento do estepe
TOTAL
Fonte: https://goo.gl/forms/UaxzJ36OlK3unHYz1 em dezembro de 2016.

%
3,5
33,7
8,1
40,3
13,9
0,5
100

Assim, este projeto destina-se a propor uma melhoria no funcionamento
de um macaco mecânico, composto por uma base inferior e uma base superior
suspensa por um parafuso central no qual o usuário deve acoplar uma chave
ou manivela na cabeça do parafuso e rotacionar para o lado desejado
conforme mostra a Figura 1. Este mecanismo ainda é usado mas apresenta um
nível de segurança e praticidade bem baixo, sendo estes os principais objetivos
que este projeto busca otimizar.
Figura 1: Macaco Mecânico

Fonte: Internet

Após uma breve pesquisa referencial, identificou-se que o macaco

elétrico é o produto comercial encontrado que mais se aproxima aos objetivos
iniciais deste projeto, possuindo alguns dos requisitos que estão sendo
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buscados neste projeto. O funcionamento do macaco elétrico é composto por
um macaco de parafuso central com um motor de 12V acoplado a cabeça do
parafuso, onde este é ligado ao adaptador que está localizado no veículo e
possuindo uma chave que controla para qual direção o motor será rotacionado,
suspendendo ou descendo o veículo. Entretanto, sua praticidade não vem
acompanhada de uma segurança para o usuário, pois ainda é necessário que o
usuário fique muito próximo do veículo para acionar a chave de seu
funcionamento, podendo assim ocorrer algum acidente, seja por mal uso ou por
falha do aparelho. Um exemplo de situação de risco é se o macaco não ter
ficado bem fixo e, acidentalmente, o veículo descer abruptamente sobre o
usuário.
Outra alternativa é o macaco digital, que é comandado através de um
aparelho móvel. Ele possui a praticidade do elétrico com a possibilidade de o
usuário ficar a uma distância segura para seu acionamento tornando-se mais
eficiente no quesito segurança. Como por exemplo, após o usuário colocar a
base superior em contato com o piso do veículo pode se afastar a uma
distância de até 10 metros distância limite de conexão de um módulo bluetooth
de baixa custo, como não foi encontrado nenhuma referência de um dispositivo
neste modelo o autor acredita em se tratar de um produto comercialmente
indisponível atualmente.
Considerando a potencialidade deste dispositivo, a Tabela 2 apresenta
um quadro comparativo entre os três modelos de macaco automotivos,
destacando suas características quanto à segurança, praticidade, usabilidade e
custo para o desenvolvimento.
Tabela 2 - Quadro comparativo entre os dois modelos de macacos automotivos
Características Macaco
elétrico

Macaco elétrico

Macaco digital

Segurança

baixa

Igual ao macaco mecânico

Maior do que o macaco mecânico

Praticidade

baixa

Maior do que o macaco mecânico Maior do que o macaco mecânico

Usabilidade

baixa

Maior do que o macaco mecânico Maior do que o macaco elétrico

Custo
baixo
Fonte: Próprio autor.

Maior do que o macaco mecânico Maior do que o macaco elétrico
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A metodologia deste projeto inclui a compreensão do funcionamento do
macaco mecânico e do macaco elétrico, o levantamento de requisitos do
sistema de auxílio na suspensão veicular, a implementação da automação do
sistema e a implementação de uma interface de software voltada para
dispositivos portáteis. A modelagem do projeto tem como principais objetivos
fácil usabilidade, custo acessível e grande compatibilidade com diferentes
modelos de microcontroladores existentes no mercado, pois na composição do
projeto está sendo considerado, além do baixo custo, o lado psicológico do
usuário. Contudo, o projeto é dividido entre o desenvolvimento de software
para o dispositivo móvel e a definição do sistema embarcado e sua
programação.

2 DESENVOLVIMENTO
Os materiais adotados neste trabalho englobam componentes físicos e o
desenvolvimento de um software para dispositivos portáteis. Tendo em vista
que o macaco elétrico é composto por um motor de 12 V de rotação para
ambos os sentidos conectado a um parafuso central, o desenvolvimento inicial
do macaco digital torna-se o desafio de integrar um circuito eletrônico que
comande um mesmo motor de 12 V e faça conexão via bluetooth com o
aparelho móvel. Este projeto inicia com a análise do funcionamento de um
macaco elétrico, sendo seguida pela etapa de desenvolvimento de um macaco
digital

controlado

através

de

um

aparelho

móvel

baseando-se

no

funcionamento do elétrico. O circuito eletrônico é composto pelos componentes
Arduino Mega 2560, H-Bridge L298D e módulo bluetooth HC-06.
Este projeto adota a linguagem de programação Java em conjunto com
as interfaces Android para desenvolvimento do aplicativo no qual será usado
pelo aparelho móvel, e com o uso da linguagem C/C++, com algumas
pequenas modificações para programação e configuração da parte de
hardware e do microcontrolador.
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O desenvolvimento do software para o dispositivo móvel segue duas
prerrogativas importantes para este projeto, no qual leva em consideração sua
compatibilidade com os dois sistemas operacionais móveis mais populares e
sua usabilidade, de acordo com os dados da empresa Net Applications no
período de janeiro/2016 a novembro/2016, apresentados na Figura 2 (“Quota
de mercado do sistema operacional”, 2016). As plataformas mais populares de
sistemas móveis são a Android com mais de 60% do mercado e a iOS com
aproximadamente 30% do mercado atual.
Figura 2 – Disposição de sistemas operacionais móveis mais populares

Fonte: Dados retirados de http://www.netmarketshare.com/ em dezembro de 2016.

No que diz respeito ao desenvolvimento do software optou-se pelo uso
da IDE Android Studio (“Recursos do Android Studio | Android Studio”, [s.d.])
com auxílio do plugin MultiOS Intel (“Multi-OS Motor | Intel® Software”, 2016)
(“Quota

de

mercado

do

sistema

operacional”,

2016)

Já no desenvolvimento do sistema embarcado, como forma de protótipo
inicial para posterior migração do microcontrolador, foi definido o uso da
plataforma de desenvolvimento Arduino (“Arduino - OldSoftwareReleases”,
2016), com o auxílio da IDE Arduino para fins de implementação de código.
(“Arduino - Home”, 2016).
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Com relação a compatibilidade ao sistema embarcado, o software foi
desenvolvido visando a possibilidade de vários modelos de comunicadores
bluetooth, bem como os sistemas operacionais Android e iOS.
A usabilidade do sistema está relacionada ao psicológico do usuário, por
isso, optou-se pelo desenvolvimento de um software com uma interface de
menor complexidade possível em relação ao seu uso. Apesar de não ter sido
encontrado nenhuma referência bibliográfica ou estudo sobre este assunto em
particular, acredita-se que não exista um grande número de usuários, que no
momento da troca de um pneu automotivo esteja disposto a navegar por uma
grande quantidade de telas, com troca de contexto entre vertical e horizontal e
necessitar acionar grandes quantidades de comandos através de menus para o
uso do software.
A sequência de desenvolvimento do projeto está representada no
fluxograma apresentado na Figura 3 e os detalhes de cada uma destas etapas
são detalhados nas próximas Seções.
Figura 3 – Etapas de desenvolvimento do Sistema

Fonte: Próprio autor.
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2.2 Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema estabelecidos seguem a prerrogativa de
usabilidade. Portanto, inicialmente, o sistema deve conter uma tela inicial onde
seja possível estabelecer qual modelo de macaco automotivo o usuário dispõe
no momento, sendo este procedimento salvo e não sendo mais necessário ser
efetuado após o primeiro uso, salvo o usuário adquirir ou deseje conectar com
um modelo diferente ao configurado inicialmente.
Necessariamente, o software deve possibilitar conexão com sistema
embarcado através do protocolo de comunicação bluetooth, sendo feita uma
verificação

da

existência

deste

protocolo

no

aparelho

móvel,

e,

consequentemente, a possibilidade do uso do macaco automotivo. Após, são
realizadas as autorizações necessárias de paridade e visibilidade que este
protocolo exige em sua implementação. Possibilitando assim selecionar qual
dispositivo será conectado com o aparelho móvel.
Para fins de controle do macaco automotivo, o software apresenta uma
tela no qual o usuário poderá interagir, enviando os comandos desejados para
o sistema embarcado, executando assim os movimentos ascendentes e
descendentes do macaco automotivo.

2.2 Prototipação de tela

Como parte do planejamento na criação do software, definiu-se uma
prototipação inicial de tela com o auxílio da aplicação Pencil (“Pencil”, 2016),
sendo criado protótipos das telas para ambas aplicações.

Seguindo

a

prerrogativa de usabilidade, a tela inicial é composta por um menu lateral, onde
o usuário seleciona o modelo do macaco automotivo, no qual esta tela executa
a chamada a próxima tela de iteração, como apresentado na Figura 4 (a).
Como segunda tela de iteração, a aplicação exibe uma lista de aparelhos já
pareados com o dispositivo móvel, e a possibilidade de buscar um novo
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aparelho para ser pareado, atualizando esta tela após a busca ter sido
completada exibindo quais aparelhos foram encontrados e ainda não pareados,
conforme ilustra a Figura 4 (b). Passando assim para a terceira e última tela de
iteração do usuário: a tela de controles, onde o usuário envia os comandos
desejados para o sistema embarcado, como por exemplo, subir ou descer o
macaco automotivo, apresentada na Figura 4 (c).
Figura 4– Telas: (a) inicial; (b) lista de dispositivos pareados e busca de novos dispositivos; (c)
iteração de comandos com o dispositivo embarcado Tela inicial software de controle.

(a)

(b)

(c)

Fonte: Próprio autor

2.3 Definição de padrões de projetos

Em busca de compatibilidade com diferentes módulos bluetooth optouse pelo desenvolvimento através do padrão de projeto “strategy” (METSKER,
2004) , possibilitando assim inserir modos de comunicações para cada modelo
de módulo bluetooth. Com isso, criou-se uma classe específica para cada
modelo, no qual é selecionado através do menu na tela inicial do software do
aplicativo móvel. Destaca-se as principais partes da diagramação do software
relacionada ao padrão strategy na Figura 5.
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Figura 5 – Diagramação referente ao padrão strategy.

Fonte: Próprio autor.

2.4 Diagramação

A etapa de diagramação do software seguiu as regras da UML com o
auxílio da aplicação DIA (“Dia Diagram Editor”, 2016). Aplicação opensource,
mantido pela comunidade sourceforce, sendo o principal mantenedor Steffen
Macke (“Steffen Macke / Perfil”, [s.d.]). Sendo que, a diagramação encontra-se
dividida em diagrama de caso de uso, diagrama de atividades e diagrama de
classes, apresentados respectivamente nas Figuras 6, 7 e 8. A modelagem
UML do sistema define as relações entre as classes e interfaces. Inicialmente,
o sistema desenvolvido com orientação à objetos é composto por 6 classes, 2
interfaces e 25 métodos.

Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão. Curitiba, PR, v. 1, n. 2, 17, jul./fez., 2016
17-10

Figura 6 – Diagrama de caso de uso.

Fonte: Próprio autor.

Figura 7 – Diagrama de atividades.

Fonte: Próprio autor.

Considerando a parte psicológica do usuário, o software para o
dispositivo

móvel

conforme

citado

anteriormente,

seguiu

a

linha

da

simplicidade, sendo composto por poucas telas para o usuário e onde todas as
classes relacionadas a tela herdam a super classe AppCompatActivity, pois
essa classe dá suporte as versões mais antigas do sistema Android, dentre
essas classes, a classe MainActivity é a descrição da tela inicial, onde
inicialmente o usuário faz a configuração de qual modelo de microcontrolador o
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macaco está composto assim definindo qual será o UUID de comunicação,
número necessário para comunicação serial com o módulo bluetooth mesmo
sendo uma comunicação sem fio a comunicação na realidade é feita
serialmente, este controle é feito pela classe SelecionaComunicadores, onde
seu construtor recebe um número inteiro definindo qual tipo de comunidador foi
selecionado, na própria classe com seu método defineComunicador é
instanciado um objeto do tipo Controle e conforme a opção selecionada no
método é instanciado um objeto relativo ao tipo de comunicador selecionado no
menu recuperando seu UUID que está salvo na classe pertencente ao tipo de
comunicador selecionado , como por exemplo, se houvesse dois modelos de
macacos diferentes um com microcontrolador ATmega328p e outro por um
Intel MCS-51, bastaria criar uma classe para cada um deles seguindo a
interface Comunicadores no qual possui somente o método obrigatório
getUUID, no qual é responsável por possuir o número de UUID de cada tipo de
módulo do comunicador. Esse padrão de programação é conhecido como
strategy, sendo que ele foi escolhido como padrão para esse projeto, pois as
classes que possivelmente serão inseridas com a criação de novos modelos de
embarcados para o macaco digital irão se diferenciar somente em seu
comportamento, ou seja, UUIDs diferentes e essa informação deve ser
ocultada do usuário, portanto todas as classes implementaram a interface
definida como Comunicadores. Resumidamente, a intenção de uso desse
padrão é criar uma estratégia para cada variante e fazer com que o método
delegue o algoritmo para uma instância de strategy.
Já na parte de comunicação propriamente dita com o embarcado, as
classes Dispositivos, BluetoothCheckActivity e ControlaEnvioMensagem são as
responsáveis por listar os dispositivos novos e os já pareados com o aparelho
móvel, checar a existência de bluetooth no aparelho bem como pedir
autorização de acionamento e visibilidade do mesmo para o usuário, e
controlar o soquete de comunicação através da rede bluetooth estabelecida,
respectivamente.
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A classe ControlaEnvioMensagem possui o método enviaMensagem no
qual recebe uma String que é enviada pelo soquete, esse soquete é passado
pelo construtor da classe, ou seja, não existe objeto ControlaEnvioMensagem
sem soquete, esta classe também é responsável por fechar a comunicação
quando o usuário resolve fechar o aplicativo. Em se tratando da classe
BluetoothCheckActivity apesar de ser uma classe de poucos métodos sua
função como mencionada anteriormente é receber as autorizações do usuário
e vericar a existência de bluetooth no aparelho móvel, com o método onCreate
esta classe cria uma caixa de mensagem na tela alertando o usuário da não
existência de bluetooth no aparelho ou uma mensagem pedindo autorização de
ligar o bluetooth do aparelho, caso o mesmo esteja desligado e tornando o
aparelho visivel para pareamento por um determinado tempo. Esta classe torna
a verificação e autorização do bluetooth encapsuladas para as outras classes,
bem como será uma classe auxiliar para a classe Dispositivos.
A classe Dispositivos herda a classe BluetoothCheckActivity com isso
tornando desnecessário a verificação ou autorização do bluetooth no aparelho
móvel,

também

implementa

os

métodos

da

interface

AdapterView.OnItemClickListener, interface esta nativa da plataforma Android
no qual cria listas e registros de objetos do tipo BluetoothDevice, ou seja, esta
classe é responsável por salvar a lista de aparelhos já pareados bem como
descobrir novos aparelhos móveis possíveis para conexão e mantendo essa
lista sempre atualizada, destruindo a lista antiga, após atualização. Esta classe
através do método onItemClick, passa o nome, id e todos os comportamentos,
como o UUID e o soquete bluetooth já aberto, do aparelho selecionado na lista
para a classe Controle.
A classe Controle herda os métodos da super classe AppCompatActivity,
esta classe mostra os comandos para usuário interagir com o macaco digital,
esta classe está composta principalmente pelos métodos onClickSubir no qual
fica responsável de enviar a string “S” para o embarcado onde na programação
do embarcado ele reage acionando o motor na direção no qual o macaco sobe,
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assim como o método onClickParar no qual envia uma string “P” fazendo o
macaco desligar o motor e o método onClickDescer no qual envia a string “D”
fazendo o motor do embarcado rotacionar no sentido inverso ao método
onClickSubir. A descrição completa inicial está na Figura 8.
Figura 8 – UML inicial software dispositivo móvel

Fonte: Próprio autor

2.5 Programação Java
A programação para dispositivos móveis Android foi desenvolvida na
linguagem Java, possuindo bibliotecas próprias. A implementação de código foi
auxiliado pela IDE Android Studio, IDE oficial da empresa Google,
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desenvolvedora do sistema operacional Android, mantendo esta IDE
compatível e atualizada.
2.6 Plugin Multi-OS – Programação multiplataforma
Como a programação base é implementada na linguagem Java, para
que a aplicação cumpra a premissa de compatibilidade conforme apresentada
na na subsecção 2.2, o uso do plugin Multi-OS da empresa Intel (“Multi-OS
Motor | Intel® Software”, 2016) tornou-se parte integrante do projeto,
possibilitando converter o código nativo da plataforma Android para código
compatível com a plataforma iOS.
A visualização da tecnologia do mecanismo Multi-OS da Intel permite
que seja usado os recursos Java para desenvolver aplicativos móveis nativos
para dispositivos Apple iOS e Android, fornecendo a aparência e o
desempenho nativo. Esta tecnologia fornece um plugin autônomo que se
integra ao Android Studio em máquinas de desenvolvimento Windows e/ou
Apple OS X.
Um aplicativo é iniciado como um projeto Android no Android Studio. O
Multi-OS Engine configura o projeto para criar e executar como um aplicativo
do iOS no simulador iOS, que pode ser invocado no Android Studio ou em um
dispositivo móvel. Sendo que qualquer lógica nativa pode ser compartilhada
entre ambas as plataformas, podendo assim ser reutilizada. As principais
características do Multi-OS Engine são:
•

Apoio Java em dispositivo iOS;

•

Desenvolvimento de aplicativos iOS em Java em vez de Apple
Objective-C;

•

Acesso direto a componentes de interface do usuário específico da
plataforma para qualquer uma das plataformas suportadas;

•

Suporte multithread nativo;
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•

Depurando aplicativos em dispositivos reais ou o simulador de iOS
integrado com o Android Studio;

•

Execução/ implementação de aplicativos da Apple App Store.
O Multi-OS Engine é uma tecnologia de pré-visualização que permite o

uso da linguagem Java para desenvolver aplicativos móveis nativos para iOS e
Android em máquinas host de desenvolvimento sem comprometer o visual, a
sensação e o desempenho nativo. Com isso, a reutilização de código Java
torna-se uma opção para aumento de produtividade de aplicações móveis.
Qualquer lógica de aplicativo nativo que pode ser compartilhada entre essas
plataformas, também pode ser reutilizada.
Os principais destaques deste plugin:
•

Ahead of Time (AOT) compilação no host para desempenho;

•

Gerenciamento de memória aprimorado e coleta de lixo;

•

Suporte para 64 bits iOS app image;

•

Suporte Java 8 lambda através da integração Retro lambda.

O Multi-OS Engine Runtime, baseia-se no Android ART que é o
componente de tempo de execução do Android que executa aplicativos Java.
Um aplicativo do Multi-OS Engine compilado contém os seguintes
componentes: fontes java compilados; recursos; ligações de biblioteca padrão
(iOS); bibliotecas nativas, bindings e terceiros; NAT/J: biblioteca nativa para o
Java no qual é possível criar a ligação nativa permitindo assim a
implementação de classes nativas e funções em Java puro e torna-os
disponíveis para o lado nativo; a máquina virtual ART(VM) especializada com
aprimoramentos do ART do Multi-OS.

2.7 Desenvolvimento do sistema embarcado

No desenvolvimento do hardware embarcado, para testes iniciais foi
empregado uma placa Arduino Uno (MCROBERTS, 2011) composta por um
microcontrolador ATMega328p (SEGMENTS, 2016), um módulo bluetooth HCRevista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão. Curitiba, PR, v. 1, n. 2, 17, jul./fez., 2016
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06 servo (“Datasheet HC06”, 2017) , Bridge L298N (“L298N Datasheet(PDF) STMicroelectronics”, 2016), e um motor de DC, no qual será acoplado a cabeça
do parafuso central do macaco já existente no mercado, sendo todo o sistema
alimentado por uma fonte de tensão de 12 V.A prototipação inicial foi
desenvolvida com auxílio do simulador Fritzing (“Fritzing”, [s.d.]).
2.8 Definição do microcontrolador
Inicialmente a prototipação adotou o módulo de desenvolvimento
Arduino (“Arduino - Home”, 2016), sendo posteriormente substituída pelo
microcontrolador atMega328p, retirado para

uma placa PCI dedicada. O

esquemático do sistema é apresentado na Figura 9 e foi gerado com auxílio do
simulador Fritzing (“Fritzing”, [s.d.]).
Figura 9 – Esquemático sistema embarcado.

Fonte: Próprio autor.
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2.9 Definição do motor

Afim de tornar o projeto acessível financeiramente optou-se pelo uso de
um motor DC de potência definida conforme os cálculos e torque, e quantidade
de corrente proporcionada pelo modelo de ponte (MECANICA, 2016)

e

buscando um ganho mecânico através de trens de engrenagens (SARDA,
2016). Para os cálculos foram usados os valores conforme descritos na Secção
1, com aplicação das fórmulas de torque e corrente descritos nas Equações 1 a
3 (“Corrente, tensão, resistência e potência - Página 2”, [s.d.]), (“Cálculos com
motores (MEC133)”, [s.d.]) .
T = F d

Equação 1

P=V I

Equação 2

HP = V  I  Eff

Equação 3

Tomou-se como base para o desenvolvimento do sistema as
informações relacionadas aos cinco veículos mais vendidos no ano de 2016 em
território nacional brasileiro. (“Emplacamentos | Fenabrave”, 2016, “Mais
vendidos”, 2016 ). Com base nestas informações, resumidas na Tabela 2, para
fins de cálculos de potência do motor empregado no sistema embarcado,
tomasse como base o menor valor de tolerância de amperagem na tomada de
força dos veículos pesquisados. Bem como, para fins de cálculo de torque
deste motor considera-se o maior valor de peso suportado sobre eixo dos
mesmos, tornando assim o sistema compatível a todos os modelos
pesquisados. (“Manual dos Veículos Chevrolet”, 2016,“Manual do seu Fiat”,
2016,“Manual

Ford

KA”,

2016,“Manual

Hyundai

HB20”,

2016,“Manual

Volkswagen Gol”, 2016).

Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão. Curitiba, PR, v. 1, n. 2, 17, jul./fez., 2016
17-18

Tabela 2 – Informações relevantes dos cinco veículos mais vendidos no ano de 2016
PBT4
(Kg)

Veículo

Peso Máximo suportado por eixo
Amperagem
(Kg)
Máxima (A)
Dianteiro
Traseiro
Chevrolet Onix
1389
790
790
20
Hyundai HB20
1540
830
830
15
Ford KA
2115
N/I
N/I
15
Volkswagem Gol 1450
750
750
N/I
Fiat Palio
1090
723
767
20
Fonte: Manuais Individuais de cada modelo em dezembro de 2016.

Potência
Máxima
(W)
120
N/I5
180
120
180

2.10 Programação do microcontrolador

O

microcontrolador

atMega328p

integra-se

ao

módulo

de

desenvolvimento Arduino. Assim, sua programação segue o mesmo caminho,
sendo implementado em linguagem C (SCHILDT, 2002), no qual torna-se
facilmente adaptada a todos os componentes necessários para a criação e
programação do circuito eletrônico.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho é explorado o desenvolvimento do sistema que
comandará o macaco digital. Contudo, no futuro será a ferramenta proposta
será desenvolvida para outras plataformas móveis existentes no mercado,
como também a exploração do macaco integrado diretamente ao veículo que
superaria em praticidade e segurança, pois o condutor teria a participação
somente de retirar a roda e colocar ela novamente. O macaco integrado seria
comandado tão somente pela parte computacional do próprio veículo, no qual o
usuário

terá

somente

que

escolher

qual

roda

será

acionado.

O

desenvolvimento será baseado nos macacos hidráulicos em forma de garrafa
existentes hoje no mercado, onde seriam adotadas praticamente as mesmas
4

PBT – Peso Bruto Total.

5

N/I – Não Informado pelo fabricante em questão.
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hastes, mas acopladas de forma inversa no veículo. Tendo em vista que este
projeto visa uma melhoria de utilidade em um mecanismo já existente, é
possível afirmar que transforma o procedimento de elevação veicular em um
processo não tão trabalhoso. Buscando segurança e conforto aos usuários.
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